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 الكفاءة المستهدفة

v أن يستخلص المميزات العامة الطبيعية والبشرية للبرازيل 
v أن يكتشف العالقة بين السكان والتنمية في البرازيل . 
v ئة في البرازيل أن يحرر فقرة كإجابة إلشكالية التنمية ومشاكل البي . 

 تصميم الدرس

مقدمة
u - المميزات الطبيعية والبشرية . 
v - الموارد الطبيعية في البرازيل . 
w - العالقة بين السكان و التنمية في البرازيل . 
x - التنمية في البرازيل . 
y - مشاكل البيئة في البرازيل . 

 األسئلة
وضعية إدماج وتقويم



 مقدمة

 26 فيدراليـة تضـم جمهوريـة البرازيل كوحدة إقليمية سياسية يشكل

 ، أكبر مـدنها ريـو 1960 برازيليا تها عاصم وقطاع فيدرالي، ، والية
 لغتهـا ، Real ريـال عملتها ، و دي جانيرو، العاصمة القديمة وساو باول

 سـبتمبر 7 فـي الرسمية البرتغالية، وقد استقلت عن التـاج البرتغـالي
 Luiz Inácio لويس إناسيو لـوال دا سـيلفا " ، ورئيسها الحالي 1822

Lula da Silva " 2006 ، ثم 2002 الذي أنتخب سنة . 
 طبيعيـة يبقـى إال أن المالحظ بالرغم من المساحة الشاسعة والثـروات ال

 ! إنتاجها الداخلي محدودا

 فهل هناك ما يبرر ذلك ؟
 وما هي العالقة بين السكان والتنمية في البرازيل ؟

وكيف هو حال تنميتها ومشاكلها البيئية ؟

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7&action=edit


u - المميزات الطبيعية والبشرية : 

 : الطبيعية المميزات - 1

 يحدها شرقًا رة أمريكا الجنوبية، قا في البرازيل تقع : الموقع الجغرافي - أ
 غربا كولومبيا، البيرو، بوليفيا، باراغواي واألرجنتـين، المحيط األطلسي،

 شمالًا المحيط األطلسي، غويانا الفرنسية، سورينام، غويانـا وفنـزويال، و
 . وجنوبا األورغواي

 كلم مع جميع دول أمريكا الجنوبيـة 14691 وللبرازيل حدود برية طولها
 . والشيلي ر ناء اإلكوادو باستث

 - شـمالًا º 5 بـين دائرتـي عـرض البرازيل تمتد : الموقع الفلكي - ب
33 º ، ا ° 73 - ° 34 وبين خطي طول جنوباغرب



 ، أي نصف مساحة أمريكـا الجنوبيـة، ² كلم 8.514.876 : المساحة - ج
 والواليـات دا أمريكيـا، بعـد كنـ 3 عالميا، والـ 5 الـ لتحتل بها المرتبة

 . المتحدة األمريكية، وهي اكبر دولة ضمن إقليم المناخ االستوائي

 : األبعاد واالمتداد - د
 كلم 4328 غرب - شرق الطولي البعد -
 ) التنوع المناخي ( كلم 4320 جنوب - البعد العرضي  شمال -
 ) رية موانئ تجا ( كلم 7491 الساحلي طول الشريط -
 كلـم، 3400 بوليفيـا بــ كلم أطولها مع 14691 طول الحدود البرية -

. كلم 597 وأقصرها مع سورينام



 . حدود البرازيل السياسية البرية - 1 - جدول
 باراغواي البيرو كولومبيا فنزويال بوليفيا الدول المجاورة

 3400 2200 1643 1560 1290 كلم / طول الحدود
 سورينام FR غويانا أورغواي غويانا األرجنتين الدول المجاورة

 1224 1119 985 673 597 كلم / طول الحدود

 : التضاريس - هـ
 تمتاز البرازيل بتنـوع مظاهرهـا السـطحية كالسـهول والمنخفضـات

 Pico والمرتفعات، وتعد قمة بيكو دا نبلينا da Neblina ) قمة الضـباب 
 ليـة فـي البرازيـل التي تنتمي لسلسلة مرتفعات غويانا، أعلى قمة جب )

 . م شمال البالد على حدود فنزويال 3014 بـ

م 3014 قمة بيكو دا نبلينا



 وأهم ما يميز سطح البرازيل قلة المرتفعات الجبلية التي يتجـاوز علوهـا
 فقط من مساحتها العامة ، مقابل % 0٬5 م، والتي ال تمثل إال نسبة 1200
ــة، % 58٬5 ــل العمالق  لســهول % 41 و للهضــاب كهضــبة البرازي

 . والمنخفضات كحوض األمازون
وقد قُسمت تضاريس البرازيل إلى ثالثة مظاهر طبوغرافية بنيوية كبـرى

 : هي
 حوض األمازون - أ

 بين المحيط األطلسي شرقا وجبال األندينز غربا، وبين ل يقع شمال البرازي
 ، ² مليـون كلـم 3,5 مسـاحته هضبتي البرازيل جنوبا، و غويانا شـماال

 بــ ترقه نهر األمازون، الذي يعد أطول نهر في أمريكـا الجنوبيـة ويخ
 7 ثا، ومسـاحة حوضـه / ³ ألف م 200 لم، وقد بلغت كمية تدفقه ك 6463

 . ² مليون كلم
 . بيلم ، وبارنتين وأهم مدن البرازيل في حوض األمازون هي ميناؤوس،

 رورايما، ويضم اإلقليم سبع واليات هي آمابا، آمازوناس، بارا، روندونيا،
 . توكانتين وآكري آك

 من اهلنود أحد سكان األمازون األصليني

احلمر



 حوض األمازون

 - بواسطة األقمار الصناعية حوض األمازون

NASA 
نهر األمازون



 : اإلقليم الشمالي الشرقي - ب

 ، يخترقه نهرا مساحة البرازيل من % 13 اإلقليم الشمالي الشرقي يمثل
 وهو يضم السهول الساحلية األطلسية ساو فرانسيسكو  وبارنايبا،

 السوداء الداخلية الجافة والقاحلة المعروفة بالسيرتاو ي ض الخصبة، واألرا
sertào ويضم اإلقليم . ليزا ، وأبرز مدنه رسيف ، سلفادور وفورتا 

 الشمالي الشرقي تسع واليات هي باهيا، بارايبا، ريوغراندي الشمالي،
 . سيرجيب، بيايو، برنامبوكو، آالغوس، وسييرا

 الشمال الشرقي

الجاف " السرتاو " إقليم



 ة الوسطى والجنوبي إقليم الهضاب - ج
 مساحة البرازيل، ويعبره نهر بارانا، ونهر إيغواسو المعروف ¼ يغطي

 م، و يتراوح 72 بشالالت إيجواكو على الحدود األرجنتينية التي بلغ علوها
 م، وهو يمتاز بانحداره الشديد 900 - 300 ارتفاع هضاب هذا اإلقليم  بين

 ه مستنقعات واسعة سميت ، كما توجد في " الحافة العظمى " مشكال خندقا
 . جانيرو، وساوباولو دي و ري ، وأهم مدنه " ال بانتان "

 ويضم هذا اإلقليم سبع واليات وقطاع فيدرالي أربعة في الوسط هي
 جوياس، ماتو غروسو، ماتو غروسو دو سول، والقطاع الفيدرالي

Distrito  Federal  (DF) الذي يضم العاصمة برازيليا، وأربعة في
 دي ريو ، ميناس، ) الروح القدس ( الجنوب الشرقي إسبيريتو سانتو

 . جانيرو، وساوباولو

هضبة الربازيل

اجلنوب الشرقي



 : المناخ - و
 ، النتمائها إلى المنطقتـين الحـارة تمتاز البرازيل بتنوع أقاليمها المناخية

 الفلكي، ومرور دائرتي عرض رئيسيتين فوق والمعتدلة، ولتأثرها بالموقع
 أراضيها  خط االستواء شماال ، ومدار الجدي جنوبا، و شساعة مساحتها،
 وطول شريطها الساحلي، و امتدادها الواسع، وقلـة مرتفعاتهـا وكثـرة
أنهارها الدائمة الجريان، ويمكن أن نميز وجود ثالثة أقاليم مناخية رئيسية

 : هي
 توائي س ال المناخ ا - 1

 يسود حوض األمازون، وتمثله محطتي ميناؤوس القارية، وبليم الساحلية،
 م º 26,6 مينـاؤوس المتوسط السنوي لمدينة ( وهو يمتاز بحرارته المرتفعة

 ، ) ملـم 2096 المعـدل السـنوي لمينـاؤوس ( ، وأمطاره الغزيـرة )
 ) غابة األمازون ( وبرطوبته الشديدة، وغطائه النباتي الكثيف

غابة األمازون



 المتوسط الشهري لدرجات الحرارة وكمية التساقط في - 2 - جدول
 ميناؤوس

 م / درجة الحرارة ملم / كمية التساقط األشهر
 278 26,1 جانفي

 278 26,1 فيفري

 300 26,7 مارس

 287 26,7 أفريل

 193 26,7 ماي

 99 26,7 جوان

 61 26,7 جويلية

 41 26,1 أوت

 62 26,7 سبتمبر

 112 26,7 ر أكتوب

 165 26,7 نوفمبر

 220 26,7 ديسمبر

 : وأجب عم يلي - 1 - تأمل الجدول
 أي الفصول األكثر تساقطا ؟ -
 كيف تفسر الجمع بين التساقط الغزير والحرارة المرتفعة ؟ -
لماذا ؟ . يكشف الجدول تساقط األمطار طوال السنة -



 المناخ المداري الرطب والجاف - 2
 الرطـب هضـبة برازيليـا و السـواحل الشـرقية يسود المناخ المداري

 األطلسية، وتمثله محطة ريو دي جانيرو الواقعة على خط مدار الجـدي،
 ريـو دي جـانيرو المتوسط السنوي لمدينـة ( وهو يمتاز بإرتفع حرارته

23,2 º ريـو دي المعـدل السـنوي لمدينـة ( ، وأمطاره الغزيرة شتاءا ) م 
 - 3 - ل السنة كما يوضحه الجدول ، وهي تسقط طوا ) ملم 1076 جانيرو

 أما المناخ المداري الجاف فيسود منطقة شمال شرق  البرازيل، أي إقليم
 13% ، والذي يمثل " السيرتاو " وسمي ) Nordeste ( " نورديستي "

 المساحة العامة، ويعرف بنطاق الجفاف بسبب االحتباس الحراري
 Nino ة إعصار النينو ويتسبب جفاف المنطقة في تشكل ظاهر والتصحر،

 ، درجة حرارته Paraiba أراضي والية بارايبا % 85 ، وهو يغطي
 . ملم سنويا 500 م، وكمية أمطاره ال تتجاوز ° 40 صيفا

السيرتاو



 المتوسط الشهري لدرجات الحرارة وكمية التساقط في ريو - 3 - جدول
 دي جانيرو

 م / درجة الحرارة ملم / كمية التساقط األشهر
 136 26 في جان

 137 26,1 فيفري

 133 25,5 مارس

 116 23,9 أفريل

 73 22,3 ماي

 44 21,3 جوان

 43 20,8 جويلية

 43 21,1 أوت

 53 21,5 سبتمبر

 74 22,3 أكتوبر

 97 23,1 نوفمبر

 127 24,4 ديسمبر

 المناخ المعتدل - 3
 الية ريو يسود جنوب البرازيل، وتمثله محطة مدينة بورتوأليغري عاصمة و

 م º 13٬5 ) فصل الشتاء ( غراندي الجنوبي، متوسط حراراتها في جانفي
 م، º 19٬5 ، أما المتوسط السنوي فهو م º 24٬5 ) فصل الصيف ( وفي جويلية

 ويضم جنوب البرازيل ثالث واليات هي بارانا، ريو غراندي دو سول،
وسانتا كاتارينا



 الربازيل جنوب ري بورتو أليغ

 خط االستواء

 احمليط اهلادي احمليط األطلسي

 رطب

 جاف

 شبه

 جاف

معتدل



 المميزات البشرية - �
 تعيش في البرازيل عدة  عرقيات وأجناس  أبرزهـا السـاللة القوقازيـة

 ، ) البرتغـال ، إيطاليـا، وإسـبانيا ( البيضاء ذات األصل األوروبـي
 ، Mulatto ، وهــم الموالتــو (Metis) والملــونين الخالســيين

 ختلـف القوميـات نتيجة الزواج المخـتلط بـين م ، Mestizo والميستيزو
 واألعراق، والسود أحفاد عبيد إفريقيا، وأيضا الهنود الحمر، وهم السـكان

 . في أمريكا الجنوبية األصليون
 توزيع أجناس سكان البرازيل - 4 - جدول
 بقية األجناس الهنود السود الميستيزو الموالتو البيض األجناس
 53 22 12 11 0٬1 1٬9 % النسبة

 دائرة نسبية تمثل توزيع أجناس البرازي ل

 البيض %53

 الهنود %0,1
 السود %11
 الميستيزو
12% 

 الموالتو %22

 بقية
األجناس%1,9



 % 15 كاثوليك، و % 74 ( % 89 أغلبية السكان بنسبة ويشكل المسيحيون

 . لبقية األديان % 4 ، و لحدين للم % 7 مقابل ) بروتستانت

 وقد شهدت البرازيل، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، انفجارا ديمغرافيا
 لنسبة الزيـادة بارزا ، كما يوضحه الجدول أدناه،  نتيجة االرتفاع الكبير

 ، ) 1990 - 1960 ( الطبيعية، فتضاعف عدد سكانها في مدة ثالثين سـنة
 وبهذا احتلت المرتبة األولى في أمريكا الالتينية، والرابعـة فـي العـالم
 الثالث، والخامسة عالميا بعد الصين، الهند، الواليات المتحدة األمريكيـة،

 . واندونيسيا
 تطور سكان البرازيل - 5 - جدول

 1960 1970 1980 1990 2000 2004 2006 نوات الس

 71٬694 95٬684 122٬9 151 175٬5 184٬1 188 السكان

 8 7 6 5 5 5 5 المرتبة

 مليون نسمة : الوحدة www.census.gov : المرجع

التنوع العرقي في البرازيل



 ، وهم يتمركزون شرق % 82 ويستقر سكان البرازيل في المدن بنسبة
 من إجمالي السكان، % 85 على طول  الشريط الساحلي، بنسبة البالد

 ، سلفادور، بيلو هوريزنتي، رسيف، بمدن ريو دي جانيرو، ساو باولو
 ... بورتو إليغري

 وكذلك في بعض المدن الداخلية كالعاصمة برازيليا وسط البالد،
 . وميناؤوس في قلب األمازون

 2007 مدينة سنة 17 إلى وقد ارتفع عدد المدن المليونية في البرازيل

 . 2000 سنة 13 ، و 1996 مدن سنة 10 مقابل

2006 2004 2000 1990 1980 1970 1960



 2007 قائمة المدن العشر األوائل في البرازيل سنة - 6 - جدول

 ريو دي ساوباولو المدن
 جانيرو

 بيلو سلفادور
 هوريزنتي

 فورتا
 ليزا

 10٬095 6٬087 2٬810 2٬424 2٬390 السكان

 بيلم رسيف مناؤوس كوريتيبا برازيليا المدن
 2٬314 1٬776 1٬690 1٬500 1٬465 السكان

 مليون نسمة : الوحدة World Gazetteer : المرجع

 برازيليا

ميناؤوس



 الكثافة السكانية يف الربازيل

 ² كلم / ن 2 أقل من

 ² كلم / ن 100 - 25

 2005 ل الواقع الديمغرافي في البرازي

 مليون نسمة 186٬405 : عدد السكان -
 % 2 : نسبة المواليد -

 % 0٬65 : نسبة الوفيات -

 % 1٬35 نسبة الزيادة الطبيعية -

 سنة 71٬1 : متوسط العمر -
 ‰ 25٬2 : نسبة وفيات األطفال -

² كلم / ن 21٬89 : الكثافة السكانية العامة -



 : مشاكل السكان في البرازيل -
 مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية يعاني سكان البرازيل من عدة

 : أبرزها
 التمييز العنصري الذي يمارسه البيض على السود والهنود الحمر رغم -

 . اإلنجازات الرياضية البارزة التي حقّقها ذوي األصل اإلفريقي
 مليون برازيلي يتمتعون بالمستوى 50 التفاوت الطبقي الشديد كوجود -

 مليون 34 سكانها تحت مستوى الفقر، و من % 30 المعيشي األوروبي، و
 . نسمة دون مصدر دخل ثابت

 تفشي اآلفات االجتماعية كالتشرد والتسول واستغالل األطفال القصر -
 ، واستهالك المخدرات ) مليون 18 عدد أطفال الشوارع في البرازيل (

 ، منهم 2005 ألف برازيلي سنة 50 فقد قُتل ) المافيا ( والجريمة المنظمة
 . لف قتيل باألسلحة النارية أ 36
 القصديرية في ضواحي واألحياء تنامي ظاهرة النزوح الريفي وتفشي -

 . الكبرى، وهو ما ساهم في اكتظاظها وتشويه صورتها المدن

أطفال الشوارع في البرازيل حي قصديري في ريو دي جانيرو



 الموارد الطبيعية في البرازيل - �

 بجميع أنواعها النافذة طبيعية ضخمة تتوفر البرازيل على ثروات
 بسبب شساعة ) المائية والنباتية ( و المتجددة ، أ ) والمعدنية الطاقوية (

 . مساحتها
 : الموارد غير المتجددة - 1

 البترول الخام، الغاز الطبيعي، الفحـم ( تتمثل أساسا في الموارد الطاقوية
 . والموارد المعدنية ) الحجري، والطاقة الكهربائية

ــتخرج ــة ، و تس ــا الطاقوي ــم موارده ــرول أه ــد البت ــه ويع  معظم
 من سواحلها األطلسية  في جنـوب Petrobras شركة البترول البرازيلية

 off شرق البالد، أي نفط shore ، من مجموع اإلنتاج ، % 70 و بنسبة 
 كحوض كامبوس

Campus في سواحل ريو دي جانيرو . 
 . واسبيرتو سانتو ، وسانتوس

 2006 سنة ووصل إحتياطي البرازيل

 . مليار برميل 2٬1 إلى
ونجحت البرازيل في إنتاج طاقة بديلة

 . الذي يستخرج من قصب السكري لتعويض البترول " اإليثانول " هي
 كاتارينـا؛ غراندي دو سول ، وسانتا ريو وتنتج الفحم في الجنوب بواليتي

 Itaipu إيتايبو سد في الكهرومائية يتمركز إنتاج الطاقة كما

حوض كامبوس



عالميـا 1 ستخرج الحديد الخام الذي تسيطر البرازيل على إنتاجه الـ وي . 
 ميناس جيراس في حوض األمازون، ومنجم إيتابيرا في والية

 2004 إنتاج الموارد الطاقوية في البرازيل سنة - 7 - جدول

 الطاقة الكهربائية الفحم الغاز البترول الموارد
 531٬509 9,657 6,22 380,93 اإلنتاج

 سا / مليار كيلواط مليون طن ³ مليار م مليون برميل الوحدة

 15 34 36 10 المرتبة

 2003 إنتاج الموارد المعدنية في البرازيل سنة - 8 - جدول

 الزنك الفوسفات المنغنيز البوكسيت الحديد الموارد
 140 13٬148 0٬990 1٬990 0٬2 اإلنتاج

 1 4 3 7 9 المرتبة

 مليون طن : الوحدة ENCARTA 2006 : المرجع

 منجم
 ميناس
 جيراس
 للحديد
الخام



 الموارد المتجددة - �
 . هي الغطاء النباتي والموارد المائية

 الغطاء النباتي - أ
 من األشجار الضخمة، 2500 ألف نوع نباتي، منها 56 تملك البرازيل

 نوع ينمو فقط فوق أراضيها، 3850 و
 2000 ون هكتار سنة ملي 532٬481 وبلغت مساحة الغابات في البرازيل

 لتحتل بها المرتبة الثالثة عالميا بعد كندا وروسيا، أكبرها غابة األمازون
 الماهوجني و نباتي كأشجار المطاط، نوع 2500 رئة األرض التي تضم

 شرق البالد، وحشائش السافانا ونبات الكسافا، والغابات الصنوبرية جنوب
 في الهضبة البرازيلية

 المياه - ب
 ازيل على شبكة مائية ضخمة لغزارة أمطار المنطقة االستوائية تتوفر البر

 ملم سنويا، ووجود ثمانية أحواض 2500 - 2000 التي تراوحت بين
 األمازون ، بارانا ألف كلم، أهمها 44 كبرى طولها مجتمعة نهرية مائية

 ، كلم 2698 توكانتين كلم ، 3198 يسكو س فران ساو كلم 4025
 ... كلم 1500 باخوس وت كلم، 1609 أوروغواي

 كسد وأيضا لوفرة السدود العمالقة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية
 ، الثاني في العالم بعد سد الخوانق الثالثة في الصين Itaipu 1984 إيتايبو

 ، في إقليم الجفاف بالجنوب Castanhao 2001 الشعبية، وسد كاستاناو
 في األمازون، Tucurui ، وتوكوروي ) Nordeste ( الشرقي

. في نهر ساو فرانسيسكو Sobradinho 1979 وسوبرادينو



 وتحتل البرازيل المرتبة األولى عالميا في كمية وحجـم الميـاه المتجـددة
 ، من جمموع املياه العذبة على سـطح األرض % 12 وبنسبة ، ³ كلم 6950 سنويا بـ

 461 ( ن / ³ م 47125 كـان ومعدل الفرد من المياه الشّروب في البرازيل

 2002 سنة ) الجزائر ن في / ³ م

 Itaipu بطاقة فنية لسد إيتايبو

 1979 شغال بداية األ

 1984 تاريخ التدشين

 م 196 علو السد
 كلم 8 طوله

 مصدر مياهه نهر بارانا
 ألف هكتار 135 مساحة حوضه

مليار كيلوات ساعي 96٬4 طاقة توليد الكهرباء



 نهر بارانا

سوبرادينو سد سد إيتايبو



 العالقة بين السكان والتنمية في البرازيل - �

 ، وهـو 2005 مليون نسمة سنة 89 وصل عدد الفئة النشيطة في البرازيل
 بفضـل جهـود رئـيس ) - 9 - الجـدول ( في ارتفاع بشكل دائم ومستمر

 ماليين 10 الجمهورية لوال دا سيلفا الذي وعد في حملته االنتخابية بتوفير
 . 2006 - 2003 ماليين سنوات 4 منصب شغل، وفّر منها

 . تطور عدد الفئة النشيطة في البرازيل - 9 - جدول
 2003 2004 2005 2006 السنوات

 79 82٬590 89 90٬410 عدد العمال

 مليون نسمة : الوحدة CIA World Factbook : المصدر

 منـذ السوق الحـرة و سياسة الرأسمالي النظام وكانت البرازيل قد تبنت
 قتصـاد القرن التاسع عشر بعد قضائها على اإلقطاعية، وقد تمسـكت باال

 . الرئيس اليساري مرشح الفقراء لوال دا سيلفا الليبرالي رغم وصول
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أعمدة بيانية تمثل تطور عدد الفئة النشيطة في البرازيل

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/


 شهدت نسب التنمية نموا ملحوظا، رغم تذبذبها، خاصة الدخل المحلـي و
 % 3٬2 و % 2٬8 معـدلها بلـغ التـي . ، والقطاع الصناعي PIB الخام

 . 2006 سنة على التوالي
 . في البرازيل PIB م تطور نسبة نمو الدخل المحلي الخا - 10 - جدول
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 السنوات

 0٬2 5٬1 2٬3 2٬8 - 0٬8 4٬2 1٬9 1 % النسب

 CIA World Factbook : المرجع

 . في البرازيل الصناعي تطور نسبة نمو - 11 - جدول
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 السنوات

 2٬6 6٬9 1 2٬3 0٬4 6 3٬4 3٬2 - % النسب

 CIA World Fact book : المرجع

في البرازيل تطور نسبة نمو الدخل المحلي الخام



 فقد عرفت البرازيل نموا ملحوظا بسبب الزيادة السريعة في أما السكان -
 ، وهو ما رفع عدد سـكانها % 0٬65 وتقلص الوفيات % 2 نسبة المواليد

 مليون نسمة عن سـنة 1٬5 ، أي بزيادة 2006 مليون نسمة سنة 188 إلى
2005 . 

 بتوفير األيدي العاملة النشيطة التي لبرازيل وقد سمح العدد الهائل لسكان ا
 ، موزعـة علـى كافـة القطاعـات 2005 مليون نسمة سـنة 89 بلغت

 ثالث قوة اقتصادية في العالم إجمالي عدد سكان يفوق االقتصادية، وهو ما
 . ألمانيا

 2003 عاملة على القطاعات االقتصادية توزيع نسب األيدي ال – 12 – جدول
 الخدمات الصناعة الزراعة القطاعات االقتصادية

 20 14 66 % النسب المائوية

 CIA World Factbook : المرجع

الصناعي في البرازيل تطور نسبة نمو

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/


 الزيادة الطبيعية في البرازيل تطور نسبة - 13 - جدول
 2000 2001 2002 2003 السنوات

 0٬94 0٬91 0٬87 1٬15 الزيادة الطبيعية

 2004 2005 2006 2007 السنوات

 1٬11 1٬06 1٬04 1 الزيادة الطبيعية

 CIA World Fact book : المرجع

 تطور نسب الزيادة الطبيعية في البرازيل

 دائ       رة نس        بية تمث        ل توزي        ع الفئ        ات النش        يطة عل        ى
 القطاع           ات االقتص           ادية ف           ي البرازي           ل

ــناعة ــ ــ  الص
1 4% 

ــة ــ  الزراعــ
2 0% 

ــــدمات  الخـ
6 6%



 التنمية في البرازيل - �

 حرب العالمية الثانية حركة تنموية واسعة عرفت البرازيل بعد نهاية ال
 ، بفضل المساعدة األمريكية، ودور الشركات 19761948 الفترة طوال

 المتعددة الجنسيات، وقد حققت المعجزة االقتصادية في بداية القرن الواحد
 والعشرين واأللفية الثالثة  نتيجة اإلستراتيجية التنموية الجديدة التي تبناها،

 كاردوسو و فرنا ند الرئيس ، 19851964 لعسكري ا حكم بعد فترة ال
CARDOSO كخطة الريال Plan Real 1994 سنة . 

 البرازيلية الريــال العملة للقضاء على التضــخم بربط سعر
 ، قبل تراجع بنكها المركزي الــذي فك االرتباط بعملة $ بالدوالر

 . 1999 في جانفي . أ . م . الو
 نموية البرازيلية ـ وقد قامت اإلستراتيجية الت

 انعكاسات على عدة أسس وأهداف، وخلّفت
 بفضل االقتصادية واضحة على مسار التنمية
 . والصناعية ضخامة إمكانياتها الزراعية

كاردوسو



I - اإلمكانيات الزراعية والصناعية . 
 : الزراعية - �
 مليون هكتار، وهي تتمركز 67 ، 2 المساحة الصالحة للزراعة شساعة -
 . الجنوب الشّرقي في
 المناخ االستوائي، المداري الرطب، شبه ( تنوع أقاليمها المناخية -

 أدى إلى تنوع المحاصيل ، وهو ما ) المداري الجاف، والمناخ المعتدل
 . كالحبوب والبن والكاكاو الزراعية

- ة، واتساع شبكتها بفضل نهر األمازون، الّذي يعدوفرة الثّروة المائي 
 كلم، وكمية المياه المتجددة 6463 في العالم بـ األطول
 عالميا، ومعدل الفرد 1 سنويا، وهي ³ م مليار 6950 الّتي بلغت . بالتّساقط

 ن / ³ م 47125 كان ، 2002 البرازيل سنة من المياه الشّروب في
 األراضي المروية بمياه السدود ، ومساحة ) ن في الجزائر / ³ م 461 (

 . 2002 مليون هكتار سنة 2٬975
 عالميا سنة 4 ، مليون طن 7,682 استخدامها المكثف لألسمدة بـ -

2002 . 
 806000 استعمالها الواسع للمكننة خاصة الجرارات الّتي وصل عددها -

 . عالميا 11 ، لتحتّل بها المرتبة الـ 2002 سنة
 ون فالح، ملي 17 عاملة الزراعية، والّتي ناهزت كثرة األيدي ال -

 ، وتمتاز معظمها بتأطيرها، وتخصصها، 2002 سنة 21% وبنسبة
. وبتحكّمها في تكنولوجيا الزراعة الحديثة



 : الصناعية - �
 أعاله لسنة - 8 - جدول ضخامة الموارد األولية المعدنية كما يوضحه -

2002 . 
 % نسبتها الصناعية، والّتي وصلت وفرة األيدي العاملة -  سنة 20

 . مليون عامل 16 ، 2 وبـ , 2002
 اتساع شبكة النّقل والمواصـالت، وتنوعهـا فطـول الطّـرق البريـة -

 خطـوط السـكك طـول عالميـا، و 3 . 2000 كلم سـنة 1.724.929
 كبـرى سفينة 494 عالميا، وعدد السفن التّجارية 8 . كلم 30403 الحديدية

ـا سـنة 31 طن حجمي سنة 2.628.338 ها مجتمعة حمولت  ، 2004 عالمي
 ميناءا، أهمها موانئ 40 وعدد الموانئ  الكبرى في البرازيل

 ... سانتوس، ريو دي جانيرو، باراناغوا، ريسيف، وفيتوريا
II - ها أسس : 
 . الحر ي اللّيبرالي وق الس الرأسمالي قتصاد اال تبني -
 وصـل لتمويل المشاريع التنموية والتي الديون الخارجية على االعتماد -

 . 2004 مليار سنة 214 و ، $ مليار 227 إلى 2001 حجمها سنة
 صناعة الحديد والصلب، والصـناعة حويلية ك ناعة التّ ركيز على الص التّ -

 .. . البن المطاط، و قدية ك راعة النّ الز على ، و الميكانيكية
 الشّركات المتعددة بمنح الحكومي األجنبي الخاص و تشجيع االستثمار -

 الجنسيات تسهيالت وحوافز خيالية استحقت البرازيل بفضلها لقب
 وهو ما 1998 سنة $ مليار 24 وقد بلغ حجم االستثمار ، ) جنّة المستثمرين (

. الثالث من حجم االستثمارات في العالم % 15 يعادل نسبة



 وق المشتركة لدول قتصادية اإلقليمية كالس إلى التكتالت اال نضمام اال -
 بدأت عملها التي و ، 1991 مارس Mercosur) ( 26 أمريكا الجنوبية

 دول إلى جانب البرازيل تضم وهي ، 1995 جانفي 1 في رسميا
 ، 1996 ، ووقّعت معها بوليفيا والشّيلي وألورغواي ، البراغواي ، األرجنتين

 . اتفاقية الشّراكة والتّعاون على 1997 البيرو و
III - افها أهـد : 

 . الحديثة ة ي تكنولوج ال اكتساب -
- ـقيلة الثّ ة تحويلي ناعة ال إدخال الص . 
 . الذاتي واألمن الغذائي االكتفاء تحقيق -
 بشكل دائم ومستمر، جاري الميزان التّ القضاء على العجز المسجل في -

 ، وقد نجحت البرازيل في تحقيقـه 2000 سنة $ مليار 3 ، 5 والّذي بلغ
 ). 2004 نة س $ مليار 30,6 (

 . ناعي مال الص عالم الشّ ب البرازيل إلحاق -
 فقـط % 9,8 و ، 2003 سـنة % 12,3 البطالة التي بلغت امتصاص -

 . 2005 سنة
 الذي PNB الخام خل الوطني زيادة حجم الد ب توفير رؤوس األموال، -

 تخفيف حجم ل عالميا، 11 ، أي 2005 مليار دوالر سنة 644 بلغ
. التّنموية وإنجاز المشاريع ، المديونية



IV - ها انعكاسات : 
 : اإليـجابـية - �
- ال ل أصبحت البرازيل إحدى الدو جديدة ال ناعية ص NPI ل التّنينكدو 

 عالميا في اإلنتاج 10 فقد احتلت المرتبة ... اآلسيوي، والصين الشّعبية
 . 2005 الصناعي سنة

 بغ تّ وال ر والكاكاو ك س قدية كالبن وال نّ جارية ال تّ راعة ال ز على ال ة ر سيط ال -
 . التالي كما يبينه الجدول

 2004 إنتاج المحاصيل النقدية في البرازيل - 14 - جدول
 الكاكاو البن السكر التّبغ المحاصيل

 0٬928 24٬780 2٬454 0٬177 اإلنتاج

 2 1 1 5 المرتبة

 ن مليون ط : الوحدة ENCARTA 2006 : المرجع

 الّتي الحبوب وفي ، لحوم والّ ، الفواكه ، اتي في الخضر الذّ االكتفاء ق ي حق ت -
 . 2004 طن سنة 64.268.845 عالميا، وبـ 7 المرتبة احتلت فيها

 11٬5 ، إلى 1999 سنة % 19 تقليص نسب البطالة، والّتي تراجعت من -

 . 2005 فقط عام %
 عام 4 % ، و 1997 سنة % 3 ، 2 ارتفاع نسبة النّمو االقتصادي الّذي بلغ -

 . 2004 سنة % 5٬4 ، و 2000
 سنة $ مليار 1492 ، والّذي بلغ PNB ازدياد الدخل الوطني الخام -

. 2003 مليار سنة 1340 مقابل 2005



� - لبـية الس : 
 كما يوضحه الجدول التالي مستنقع المديونية، البرازيل في إغراق -

 تطور مديونية البرازيل - 15 - جدول
 1980 1990 1994 1998 2001 2005 السنوات

 70 115 139 232 227 219٬8 ، 2 حجم الديون

 $ مليار : الوحدة صندوق النقد الدولي : المرجع

 1990 تذبذب الميزان التّجاري، فقد حقّق فائضا بارزا سنة -

 2002. سنة $ مليار 8 ، 5 - كنّه سجل عجزا ملحوظا ، ول $ مليار 11 ، 4 بـ

 بنفايات و وساو باول دي جانيرو، المدن الصناعية الكبرى كريو تلوث -
 . ثاني أكسيد الكربون ب ، ووسائل النّقل المصانع

 Favelas تزايد ظاهرة المدن القصديرية، والّتي تعرف في البرازيل بـ -

 . ، وساو باولو نيرو ري ودي جا ، وسط ناطحات السحاب خاصة في
 العقالني غير االستغالل نتيجة " رئة األرض " غابة األمازون استنزاف -

 . لخشبها
 عدم استقرار العملة البرازيلية الّتي تغيرت ثالث مرات خالل الفتـرة -

 عملة الكروزادو cruzeiro ، فقد عوض الكروزيرو 19941990
Cruzado يال 1990 في مارسض الرعو ثم ، real الكروزيرو في 

 .1994 جويلية 1

 تمركز االقتصاد البرازيلي في منطقة الجنوب الشّرقي، في الثّالوث -
 قلب الصناعة ( بيلو هوريزانتي - ريو دي جانيرو - و ساو باول : المفيد

 30 ( من اإلنتاج الصناعي، نصفها % 60 ، والّتي تمثل نسبة ) البرازيلية

، وكانت الحكومة البرازيلية قد فشلت في تطبيق و ساو باول في ) %



 في نقل في كامل أراضيها، رغم نجاحها الّالمركزية، وتعميم التّنمية
 وسط 1960 أفريل 21 في Brasilia العاصمة السياسية إلى برازيليا

 Rio de ريو دي جانيرو البالد، بدل Janeiro العاصمة 
 1763  1960 السابقة التّاريخية

 سيطرة الشّركات المتعددة الجنسيات على االقتصاد البرازيلي، وقدرت -
 ، % 72 ، واألدوية % 100 نسبة هيمنتها على الصناعة الميكانيكية بـ

 من % 60 ففي قطاع السيارات تحتكر أربع شركات ... % 50 والفوالذ
 مريكية، األ GMC ، وجنرال موتورز Ford اإلنتاج العام، وهي فورد

 األلمانية Volkswagen اإليطالية، وفولسفاغن Fiat وفيات
 مليون 9٬7 بـ 2003 سنة % 12٬3 تصاعد نسب البطالة التي سجلت -

 . عاطل برازيلي

 / تطور نسب البطالة في البرازيل - 16 - جدول
 1999 2000 2003 2004 السنوات

 7 7,1 12,3 11,5 % النسب

www.indexmundi.com : المرجع



y - مشاكل البيئة في البرازيل 

 شهدت البرازيل تدهور ملحوظ في المجال البيئي، وهو ما دفع الرئيس
 ، 1999 ، على المصادقة، في سبتمبر كاردوسو فرناندو السابق البرازيلي

 على قانون حماية البيئة الذي يعاقب بالسجن أو الغرامة كل الجرائم
 . كالتلوث وقطع األشجار المرتكبة في حق البيئة

 : كما وقّعت البرازيل عدة اتفاقيات دولية لحماية البيئة أهمها
v 1983 االتفاقية الدولية للغابات االستوائية . 
v اتفاقية منع التلوث البحري . 
v تهدد طبقة األزون ي للمواد الت ل بروتوكول مونتريا . 
v ئة لحماية البي ) القطب الجنوبي ( معاهدة أنتاركتيكا ل بروتوكو . 
v اتفاقية حماية المستنقعات ذات األهمية الدولية . 
v مؤتمر األمم المتحدة لمكافحة التصحر والجفاف . 

 : من عدة مشاكل بيئية أخطرها تعاني وما زالت البرازيل
 أشجارها مليون هكتار من 26 غابة األمازون؛ فقد تمت إزالة تدمير

 ا، الستغالل مليون هكتار سنوي 2 بمعدل ، أي 19911979 طوال فترة
 . خشبها، وشق الطرق، وإنجاز المشاريع العمرانية والتنموية
 مليون 5,2 وحسب تقرير البرلمان البرازيلي فإن غابة األمازون تفقد

 هكتار سنويا، منذ بداية األلفية الثالثة، وهو ما سيؤدي إذا استمر
م 2050 التدمير،إلى زوالها نهائيا سنة



 ة قرب بارا في األمازون وقد غاب قطع أشجار غابة األمازون
 BBC عن - اجتثت أشجارها

 تتعرض غابات األمازون للتدمير بوتيرة شبه قياسية مـؤخرا، حيـث تقـول "
 2003 ألف كلم مربع قطعـت بـين صـيفي 26 الحكومة البرازيلية إن حوالي

 ها في ؛ وتقول وزارة البيئة البرازيلية إن المساحات التي قطعت أشجار 2004 و
 ألف 265 ، ويذكر أن 2003 - 2002 بالمقارنة مع ة بالمائ 6 تلك الفترة زادت بـ

 ...................................... . كلم مربع تشكل خمس غابات األمازون
 وتتعرض منطقة ماتو جروسو لنصف الخسائر تقريبا، نظـرا لكـون السـكان

 . الصـــــــويا يجتثـــــــون األشـــــــجار لزراعـــــــة
 وتقول الحكومة إنها شددت حراستها على المناطق المهددة بواسـطة األقمـار
 الصناعية وأنشأت أكبر محميات غابوية في تاريخ البرازيل، لكن هذه اإلجراءات

 وف في زيادة االحتباس الحـراري، وتتجلى أكبر المخا . لم تظهر أية نتائج بعد
 التي تمتص ثاني وأكسيد الكربون، بل أيضا لكـون . ليس فقط لتناقص األشجار

 ........... . التي يقتلعونها .. المزارعين يحرقون األشجار

BBC ARABIC.COM ، ،2005 ماي 19 علوم وتكنولوجيا 

1 الوثيقة



 إلى مقبرة 1985 - 1964 تحولت البرازيل في عهد الحكم العسكري
 فقد بلغت كمية لنفايات الشركات المتعددة الجنسيات، والمؤسسات المحلية،

 . 2000 طن سنة مليون 307٬5 المطروحة ثاني أكسيد الكربون
 بعد تسرب 2000 جويلية 18 فقد شهدت البرازيل أكبر كارثة بيئية في

 ام من أنبوب بترولي في نهر إيجواكو  جنوب البالد، مما ترك النفط الخ
 كلم، وهو ما هدد بتلوث شالالت إيجواكو السياحية، 9 بقعة زيتية طولها

 28 المسؤولة عن الحادث بـ شركة نفط بيتروبراس الحكومية وقد غُرمت

 . مليون دوالر

 شالالت إيجواكو

 التلوث البيئي في
و ساو باول



 : األسئلة

u - تمدت البرازيل إستراتيجية تنموية شاملة اع : الموضوع . 
 : حلّل العبارة موضحا ما يلي : المطلوب

 اإلمكانيات التي اعتمدت عليها البرازيل  لتطبيق اإلستراتيجية -
 . التنموية

 . أسس و أهداف اإلستراتيجية التنموية البرازيلية -
v - حقّقت البرازيل بلد التناقضات المعجزة االقتصادية : المقال . 

 ناقش وحلّل العبارة
w - شرح الوثائق : 

 تطور مديونية البرازيل : 1 الوثيقة -
 1980 1990 1994 1998 2001 2005 السنوات

 70 115 139 232 227 218,8 ، 2 حجم الديون

 $ مليار : الوحدة صندوق النقد الدولي : المرجع

 : 2 الوثيقة -
 أدركت نجحنا في تثبيت سعر صرف عملتنا، ولقد أيضا من خالل الديمقراطية "

ة 1994 - 1993 خالل السنتين ة أن التي كنت خاللها وزيرا للمالـي  للديمقراطـي
 . هيكلة اقتصادنا إعادة أثرا كبيرا في

 األسـعار رتفاع حاد وجنوني في البرازيل عانت ولمدة سبع سنوات تقريبا من ا
ة فقـط  وتضخم دام لمدة عقدين من الزمان وبدال من اعتمـاد التقنيـات الفنـي

 ارتفاع معدالت التضـخم وزيـادة الفقـر إلى أدت للسيطرة على العوامل التي
..." وضع خطة للسيطرة على التضخم إلى عمدنا األجور وتدني



 . 2000 نوفمبر 12 باولو بتاريخ و سا في و كاردوس ئيس البرازيلي السابق ر ال

 صورة لحوض األمازون بواسطة األقمار الصناعية : 3 الوثيقة -

 : المطلوب
 . قدم الوثائق -
 . بين أسباب تنامي الديون البرازيلية -
 مثل تطور مديونية البرازيل بواسطة األعمدة البيانية بمقياس -

 ) عمود ( سنة = سم 1 ر دوالر، مليا 30 = سم 1
 علق على الصورة مبرزا أهمية حوض األمازون في االقتصاد -

 . البرازيلي
 استخرج من النص دوافع إصالحات الرئيس البرازيلي السابق -

. وقيم مدى نجاح خطته و كاردوس



 : للمطالعة

 دورة أثناء و كاردوس و ئيس البرازيلي السابق فرنا ند ر ال خطاب مقتطفات من
 للحركة االفتتاحية للمؤتمر الثاني للجلسة رئاسته الثانية للبرازيل الموجه

 باولو بتاريخ و المنعقد في سا العالمية من اجل الديمقراطية
 . 2000 نوفمبر 12

 يحمل البلد الذي انتم بضيافته في ذاكرته السياسية القريبة بصمات وصوراً " ...
 عاما من الحكم االستبدادي، وتمثل ذلك في 20 ة الستعادة ديمقراطيته بعد نضالي
 الحريات السياسية وحقوق المواطنة وتكوين مجتمع أكثر تنظيما وأهلية إطالق

 في القيام بمهامه التاريخية في إليها للمطالبة بحقوقه وتأسيس قاعدة متينة يستند
 ... جتماعي الفوارق اال وإزالة مجاالت التنمية والعدالة
 أدركت نجحنا في تثبيت سعر صرف عملتنا، ولقد أيضا من خالل الديمقراطية

 التي كنت خاللها وزيرا للمالية ان للديمقراطية 1994 - 1993 خالل السنتين
 . هيكلة اقتصادنا إعادة أثرا كبيرا في

 األسعار البرازيل عانت ولمدة سبع سنوات تقريبا من ارتفاع حاد وجنوني في
 دام لمدة عقدين من الزمان وبدال من اعتماد التقنيات الفنية فقط للسيطرة وتضخم

 األجور ارتفاع معدالت التضخم وزيادة الفقر وتدني إلى أدت على العوامل التي
 وضع خطة للسيطرة على التضخم تحتاج لتبنيها من قبل المجتمع، إلى عمدنا

 السيطرة ” كان وتفهم خطة لذلك تقبل الس . وكان قد جرت مناقشات واسعة النطاق
.. . صح التعبير إذا “ على التضخم



 السيطرة على اقتصادنا وبالتالي فنحن اليوم إحكام ونتيجة لذلك تمكنا من
 استقرارا من ذي وأكثر ال نملك عملة قوية مستقرة فحسب بل اقتصادنا متين

 .. . قبل
 من أكثر ما يستغرق إي ² كم مليون 8.5 تمتد البرازيل على مساحة مقدارها

 الجنوب وست ساعات من أقصى إلى الشمال أقصى ست ساعات طيران من
 . . الشمال الشرقي إلى الشمال الغربي

 أداء هنالك تأثير سلبي واضح سببه التفاوت المتطرف والفوارق الطبقية على
 يكون أن المساواة لذا يجب إلى المؤسسات المدنية وان جذور الديمقراطية تمتد

 وهنا البد . تحسين حالته وحالة عائلته إمكانية كل مواطن قادر على تحديد مدى
 ... من دعم مبدأ تكافؤ الفرص

 هذه القرون الخمسة دعمنا وإثناء الكتشافها 500 تحتفل البرازيل بالذكرى الـ
 في البرازيل رغم ما اشتهر من األجناس مبدأ التعايش السلمي بين مختلف

 ... ثناها من نظام العبودية ال مساواة ور
 يتكون من شعب أساسا فهو األصول سكان البرازيل مجتمع خليط من

 ، وهناك واإلفريقية االسبانية والبرتغالية والهندية لألصول Mestigo المستيغو
 عربية 8 - 7 و ألمانية ماليين 10 ايطالية و أصول مليون من 20 من أكثر

 أوكرانية ما بين أصول وعدة ماليين من وحوالي مليون ونصف المليون يابانية
 ... نحن حقا شعب هجين .. . وصقلية

 عبد الكريم هاشم : ترجمة مجلة اإلسالم والديمقراطية،
2007 ، 17 العدد



 وضعية إدماج وتقويم

 : األسئلة
u - رغم الجهود التي بذلتها الدول الناميـة للقضـاء علـى : الموضوع 

 . مشكلة التخلف إال أن جميعها فشلت
 : ناقش العبارة مبينا ما يلي : المطلوب

 . أسباب التخلف الطبيعية واالقتصادية -
 . الحلول المناسبة للخروج من دائرة التخلف -

 ) ل النامية حول الدو ( : المقدمة
 العـالم " مصـطلحات أبرزهـا ُأطلقت على مجموع الدول الناميـة عـدة

 جميعا هو مصطلح ، وكان أشهرها " الجنوب " ، " الدول الفقيرة " ، " المتخلف
 ¾ تُشـكل ، وهي الدول المستقلة حديثا، والتـي " العالــــم الثالث "

 . سكانا % 80 مساحة العالم    و
 مل التخلف الطبيعية واالقتصادية ؟، وما هـي يا ترى ما هي أسباب وعوا

 . وجهة اإلصالحات التي تبنتها للخروج من دائرة التخلف ؟
 : أسباب التخلف الطبيعية واالقتصادية - �

 : األسباب الطبيعية - أ
 ، والتـي لمنطقة المناخية الحارة و الجافة ى ا ل إ الدول النامية جل انتماء -

 األكثـر تخلفـا، فنسـبة صة المناطق غلب عليها المناخ الصحراوي، خا
وفي آسـيا ، % 35 إفريقيا و ، % 83 العربي بلغت الصحاري في الوطن



 ، وهذا يحد من النشاط الزراعي أو الصناعي بإستثناء المناطق التي % 45
 . تقام فيها المنشآت البترولية مثل حاسي مسعود في الجزائر

 : األسباب االقتصادية - ب
 فحجم الـدخل المحلـي ثمرة في مجال التنمية موال المست قلة رؤوس األ -

 ، مقابـل 2005 تريليون دوالر سنة 9٬9 للعالم النامي بلغ PIB الخام
 . تريليون في العالم المتقدم 34٬5

 فقـد االقتصادي المديونية التي رهنت بحجمها و فوائدها معركة البناء -
 مليـار 50 مـن ) 1980 - 1968 ( سنة 12 مرة في مدة 12 تضاعفت

 . 2000 مليار دوالر في جانفي 2100 لتصل $ مليار 600 إلى دوالر
 : الحلول المناسبة للخروج من دائرة التخلف - �
 . تنظيم النسل إلحداث التوازن بين النمو الديمغرافي واإلنتاج الغذائي -
 استصالح األراضي وبناء السدود وتوفير األسـمدة والمكننـة وإنشـاء -

 . يق االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي المعاهد الفالحية العليا لتحق
 . جنوب بين الدول النامية – التعاون جنوب -
 . مراقبة عمل الشركات المتعددة الجنسيات -
ـباق علـى التسـلح -  استغالل المديونية في المشاريع التنموية ال في الس

 . والمشاريع الترفيهية
ى أسـاس المنفعـة الما - ة كاإلتحـاد تشكيل تكتالت اقتصادية إقليمية عـل  دـي

 . األوروبي
 قد نجحت عدة دول نامية، بفضل تلك الحلول، من تجاوز عتبة ل : الخاتمة

. التخلف بتحولها إلى دول صناعية جديدة كالصين الشعبية والبرازيل



 أبرز انعكاسات الخصـائص الديمغرافيـة علـى النشـاط : المقال - �
 . االقتصادي في نيجيريا

 بر الدول اإلفريقية سكانا، وهي تعـرف انفجـارا تُعد نيجيريا أك - المقدمة
 ، كما 2005 مليون نسمة سنة 5٬3 ديمغرافيا، فقد بلغ عدد مواليدها الجدد

 . عرقية 250 يشكل سكانها فسيفساء لوجود
 يا ترى ما هي انعكاسات هذه الخصائص الديمغرافيـة علـى - اإلشكالية

 النشاط االقتصادي في نيجيريا ؟
 هده االنعكاسـات سـلبا وإيجابـا علـى االقتصـاد فقد أثرت - العرض
 النيجيري

 : االنعكاسات السلبية - 1
 عدم االستقرار السياسي واألمني نتيجة الصراع الطائفي والعرقي ممـا -

 . عطّل مشاريع التنمية
 اختالل التوازن بين نسبة النمو الديمغرافي السريع ونظيره االقتصـادي -

 . المجاعة وسوء التغذية البطيء، وهو ما تسبب في انتشار
 ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية، وهو مـا جعـل الميـزان التجـاري -

. النيجيري يعاني في بعض السنوات عجزا، رغم ارتفاع مداخليها النفطية



 : االنعكاسات االيجابية - 2
 . 2005 مليون عامل سنة 55٬6 تشكيل قوة عاملة ضخمة بـ -
 . 2006 م ن سنة 131٬8 ية واسعة طاقتها سوق استهالكية داخل -
 تنوع األنشطة االقتصادية؛ فقبيلة الهوسا تختص بالزراعـة، واليوربـا -

 . تمتهن التجارة، أما قبيلة اإليبو فيعمل أفرادها في الصناعة النفطية
 لقد كانت الخصائص الديمغرافية نقمة ونعمة على االقتصـاد : الخاتمة -

 . في نيجيريا

w - لوثائق شرح ا : 
 تطور مديونية البرازيل : 1 الوثيقة -

 1980 1990 1994 1998 2001 2005 السنوات

 70 115 139 232 227 219٬8 ، 2 حجم الديون

 $ مليار : الوحدة صندوق النقد الدولي : المرجع

 : 2 ة الوثيق -
 أدركت نجحنا في تثبيت سعر صرف عملتنا، ولقد أيضا من خالل الديمقراطية "

ة 1994 - 1993 خالل السنتين ة ان للديمقراطـي  التي كنت خاللها وزيرا للمالـي
 . هيكلة اقتصادنا إعادة أثرا كبيرا في

 األسـعار البرازيل عانت ولمدة سبع سنوات تقريبا من ارتفاع حاد وجنوني في
ة فقـط وتضخم د  ام لمدة عقدين من الزمان وبدال من اعتمـاد التقنيـات الفنـي

 ارتفاع معدالت التضـخم وزيـادة الفقـر إلى أدت للسيطرة على العوامل التي
 ..." وضع خطة للسيطرة على التضخم إلى عمدنا األجور وتدني

2000 نوفمبر 12 باولو بتاريخ و سا في و كاردوس ئيس البرازيلي السابق ر ال



 صورة لحوض األمازون بواسطة األقمار الصناعية : 3 ة الوثيق -

 : المطلوب
 . قدم الوثائق  1
 . بين أسباب تنامي الديون البرازيلية  2
 مثل تطور مديونية البرازيل بواسطة األعمدة البيانية بمقياس  3

 ) عمود ( سنة = سم 1 مليار دوالر، 30 = سم 1

 لصورة مبرزا أهمية حوض األمازون في االقتصاد علق على ا  4
 . البرازيلي

 استخرج من النص دوافع إصالحات الرئيس البرازيلي السابق  5
. وقيم مدى نجاح خطته و كاردوس



 : اإلجابة النموذجية
 . هي وثائق جغرافية اقتصادية : تقديم الوثائق - 1
 : تبيان أسباب تنامي الديون البرازيلية - 2
 . التنموية إنجاز المشاريع -
 . ارتفاع نسب فوائدها -
 . عجز البرازيل عن تسديدها في أجالها -
ـاء الحكـم العسـكري -  الفساد المالي، أي االختالسات، خاصـة أثن

1964 - 1985 

 : مثيل تطور مديونية البرازيل بواسطة األعمدة البيانية ت - 3
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 : التعليق على الصورة - 4
 مار الصناعية حوض األمازون الـذي تمثل الصورة الملتقطة بواسطة األق

 : يحتل مكانة بارزة في االقتصاد البرازيلي
 . الممتاز الماهوجني خشب ثروة خشبية كالمطاط و -
 . محاصيل زراعية -
 . ثروة مائية -

2005 - 2001 - 1998 - 1994 - 1990 - 1980



 . موارد معدنية وطاقوية -
استخراج من النص دوافع إصالحات الرئيس البرازيلي السابق - 5

 : وتقييم مدى نجاح خطته و كاردوس
 : دوافع اإلصالحات - أ

 . األسعار ارتفاع حاد وجنوني في -
 . تضخم ال -
 . اعتماد التقنيات الفنية عدم -
 . الفقر زيادة -
 . األجور تدني -
 : التقييم - ب

 لقد نجحت سياسة الرئيس البرازيلي السابق في تحقيـق معظـم أهـدافها
 كتقليص العجز البترولي، وتحقيق الفائض في الميزان التجاري والوصول

. لالكتفاء الذاتي الغذائي، والتحول إلى دولة صناعية جديدة


